
NO STARPTAUTISKĀS KOOPERATĪVU ALIANSES 

Kooperatīvu darbs 

pastāvīgai savas kopienas 

attīstībai, izmantojot 

politikas, ko apstiprinājuši 

kooperatīvu biedri (1995)



Brīvprātīga un atvērta dalība

Kooperatīvi ir brīvprātīgas organizācijas, kas atvērtas jebkurai

personai, kas spēj izmantot kooperatīva pakalpojumus un vēlas

pieņemt dalības atbildību bez dzimuma, sociālas, rasu, politiskās

vai reliģiskās diskriminācijas.

(Latvija. Biedrs –persona kas izmanto sabiedrības pakalpojumi

un atbilst statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem)

Demokrātiska biedru kontrole
Kooperatīvi ir demokrātiskas organizācijas, ko kontrolē tā biedri,

kas aktīvi piedalās politikas noteikšanā un lēmumu pieņemšanā.

Vīrieši un sievietes kalpo kā vēlēti pārstāvji un tiek uzskatīti par

biedriem. Galvenais - kooperatīvos biedriem ir vienādas

balsošanas tiesības (viens biedrs – viena balss) un kooperatīvi arī

citos līmeņos organizēti saskaņā ar demokrātijas principiem.

1.princips 

2.princips 



Biedru ekonomiskā piedalīšanās 

Biedri līdzdarbojas un demokrātiski kontrolē kooperatīva kapitālu.

Vismaz daļa kapitāla vienmēr ir kooperatīva kopējais īpašums.

Biedri parasti saņem ierobežotu kompensāciju, ja tāda ir, atbilstoši

ieguldītajam kapitālam, kā to prasa dalība. Biedri iegulda papildus

līdzekļus kādā vai visos sekojošās virzienos: kooperatīva attīstība,

iespējams, veidojot rezerves, vismaz daļa no tā būs nedalāma;

prēmējot biedrus proporcionāli viņu ieguldījumam un darījumiem

ar kooperatīvu, kā arī atbalstot citas darbības, ko apstiprinājuši

kooperatīva biedri.

Autonomija un neatkarība 

Kooperatīvi nodrošina izglītību un apmācību saviem biedriem,

vēlētajiem pārstāvjiem, vadītājiem un darbiniekiem, lai viņi varētu

darboties efektīvi un veiksmīgi attīstīt savu kooperatīvu. Viņi

informē sabiedrību, īpaši, jaunus cilvēkus un tos, kuri ir viedokļu

līderi, par kooperatīvu dabu un priekšrocībām, ko tie dod.
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Sadarbība starp kooperatīviem

Kooperatīvi kalpo saviem biedriem efektīvāk un

stiprina kooperatīvu kustību, strādājot kopā vietējās,

nacionālās, reģionālās un starptautiskās struktūrās.

Rūpes par sabiedrību 

Kooperatīvi strādā savas kopienas pastāvīgas attīstības labā,

izmantojot šiem nolūkiem politiku, ko apstiprinājusi kooperatīva

biedri.

6.princips 

7.princips 



DzĪKS Latvija kopa 633, Rīga 362
(dati par 2000 gadū)
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Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības

Biedrs –dzīvokļu īpašnieks.

Pamatkapitāls mainīgais, to veido no paju

nominālvērtību kopsumma.

Pakalpojums – daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana

(obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības

nodrošināšanā).

Sabiedrības pārvalde – biedru kopsapulce (pārstāvju

sapulce) – padome – valde.

Biedru kopsapulce sabiedrības finansiālās un

saimnieciskās darbības iekšējās revīzijas veikšanai var

iecelt vienu vai vairākus revidentus



Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības

Likuma izmaiņas:

- kopsapulces sasaukšanas kārtība;

- lēmuma pieņemšana bez biedru kopsapulces

sasaukšanas;

- pārstāvju sapulce;

- Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē ar

pilnvarnieka starpniecību;

- Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus

neatkarīgi no tajā klātesošo biedru skaita, ja statūtos

nav noteikta pārstāvības norma;

- Biedru kopsapulces protokols.



Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības

DARBS AR DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

- Ikgadējas atskaites katras mājas dzīvokļu

īpašniekiem par līdzekļu izlietojumu un veiktajiem

remonta darbiem;

-Ikgadējās aptaujas un informācija par

nepieciešamajiem remonta darbiem katrā mājā;

-Informācijas izplatīšana par iespējām uzlabot

māju tehnisko stāvokli un samazināt izdevumus,

kas saistīti ar dzīvokļu lietošanu.



DzĪKS «BĀKA-2»

27 mājas , 98 000 m2

1800 dzīvokļu īpašumi

1151 kooperatīva biedrs

40 darbinieki 

10 mājas renovēti



Kooperatīva biedri



Paša kooperatīva līdzekļi



Parādnieki



Aprēķināts par māju 
apsaimniekošanu EUR



Paldies!

Sergejs Sidorko

DzĪKS «BĀKA-2»

Valdes priekšsēdētājs

sidorko@balticom.lv
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